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 Bilaga 1:  
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEK-information) 

 
1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter  
Kreditgivare 
Adress  
Telefon 
E-post  
Fax 
Webbadress 

Resurs Bank AB 
Box 222 09 (Ekslingan 9), SE-250 24 Helsingborg och PB 3900, FI-00002 Helsingfors 
Kundservice 09-622 4308 (vardagar 9-17) 
asiakaspalvelu@resurs.fi 
09-622 4359 
www.resurs.fi 

Kreditförmedlare 
Adress  
Telefon   
E-post  
Fax  
Webbadress  

WETTERI-TILI 
ÄIMÄKUJA 2, 90400 OULU 
020778810 
 

 

 
2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten  
Typ av kredit  Kontokredit 

Det sammanlagda kreditbeloppet 
Detta är den övre kreditgränsen eller det totala beloppet 
som ställs till förfogande genom kreditavtalet. 

Kreditsumman är beroende av kreditvärderingen. Det totala kreditbeloppet kan vara från 100 euro. Den högsta 
möjliga kreditgränsen är 6000 euro.  
 

Villkoren för kreditutnyttjandet 
Här anges när och hur pengarna kan lyftas  

Kreditavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda.   

Kreditavtalets löptid  Tillsvidare 

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken 
ordning dessa skall fördelas 
 

Specialkontoalternativ Generellt 
kontoalternativ 

 
Köpbelopp 

1 
månad 

3 
månader 

12 
månader 

24 
månader 

48 
månader 

72 
månader 

 
120 månader 

1 000 euro 1 000,00    333,33    83,33   45,50   27,03 23,08        19,51 

2 000 euro 2 000,00    666,67  166,67      91,01  54,07  46,16        39,02 

3 000 euro 3 000,00 1 000,00 250,00 136,51     81,10  69,24        58,53 

6 000 euro 6 000,00 2 000,00 500,00 273,02   162,21   138,47      117,06 

Månadsbeloppet består av den månatliga delbetalningen samt eventuell ränta; förutsatt att räntan hålls oförändrad 
under hela kreditperioden.  Beroende på valt betalningsalternativ tillkommer eventuell administrationsavgift och 
uppläggningsavgift (se nedan under punkt 3 Kreditkostnader - Härtill hörande kostnader”). Uppläggningsavgift betalas 
normalt sett månaden efter val av betalningsalternativ. För att kunna välja mellan alla kontoalternativ krävs 
sammanlagt månadsköp på f.n. minst 100 euro. 
* Minimi månadsbelopp är för tillfället 11 euro plus eventuell administrationsavgift. 

Det totala beloppet som skall betalas 
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella 
kostnader i samband med krediten 

Det totala beloppet som skall betalas framgår från de månatliga kontoutdragen med faktura. Det totala beloppet 
beror på hur stor del av krediten som har utnyttjats, delbetalningsprofilen samt löptiden.  
 
EXEMPEL 
Varuköpet: 1 500 euro 
Delbetalningsperiod: 24 månader 

Nominell 
ränta 

Det totala 
kreditbeloppet 

Effektiv 
ränta Kreditkostnad 

Storleken på 
delbetalning 

månader 1, 3-24 

Storleken på 
delbetalning 
månad 2** 

Total-
beloppet 

7,95 % 1500 € 18,02 % 269,14 € 72,26 € 107,26 € 1 769,14 € 
** Normalt sett tillkommer eventuell uppläggningsavgift månaden efter val av betalningsalternativ 

 
3. Kreditkostnader 
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika 
krediträntor som gäller för kreditavtalet  

Specialkontoalternativ Generellt 
kontoalternativ 
* 

Betalnings- 
alternativ 

1 
månad 

3 
månader 

12 
månader 

24 
månader 

48 
månader 

72 
månader 

 
120 månader 

Nominell  
ränta p.a.  

0 % 0 % 0 % 7,95 % 12,84 % 17,88 % * 

  * Gäller när ”Specialkontoalternativen” inte efterföljs. Ränta påförs kontot månadsvis för det vid varje tid utnyttjade kreditbeloppet. Räntan 30 dagars 
Euribor (referensränta) ökat med 17 procentenheter (marginell) och räknat med 360 vardagar som nämnare. I räkningsexemplet har vi använt 19,8 % 
ränta. 

Effektiv ränta 
Detta är totalkostnaden för krediten uttryckt som den 
effektiva räntan av det sammanlagda kreditbeloppet. 
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra 
olika erbjudanden  

Specialkontoalternativ Generellt 
kontoalternativ 
* 

Kredit 
1 

månad 
3 

månader 
12 

månader 
24 

månader 
48 

månader 
72 

månader 
 
120 månader 

1 500 euro 0 % 4,90 % 10,71 % 18,02 % 21,84 % 24,09 % 25,52 % 
* Gäller när ”Specialkontoalternativen” inte efterföljs. Ränta påförs kontot månadsvis för det vid varje tid utnyttjade kreditbeloppet. Räntan 30 dagars 
Euribor (referensränta) ökat med 17 procentenheter (marginell) och räknat med 360 vardagar som nämnare. I räkningsexemplet har vi använt 19,8 % 
ränta. Förutsatt att räntan och kostnaderna är oförändrade under hela kreditperioden. 
Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Justitieministeriets förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter (FFS 824/2010) 

mailto:asiakaspalvelu@resurs.se
http://www.resurs.fi/
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Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla 
den enligt villkoren i marknadsföringen, 
obligatoriskt att ingå avtal om  
- en försäkring 
- någon annan kompletterande tjänst 

 
 
 
Nej 
Nej 

Härtill hörande kostnader  Specialkontoalternativ Generellt 
kontoalternativ* 

Betalnings 
alternativ 

1 
månad 

3 
månader 

12 
månader 

24 
månader 

48 
månader 

72 
månader 

 
120 månader 

Administrationsavgift 
per månad för 
tillfället euro 

0 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 

Uppläggningsavgift/ 
Etableringsavgift 
för tillfället euro 

0 € 0 € 35 € 35 € 35 € 35 € 0 € 

* Gäller när ”Specialkontoalternativen” inte efterföljs 

Kostnad för att använda ett särskilt 
betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort) 

Årsavgift 0 
 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet Extra kort 5 euro 

Ersättningskort  5 euro 

Kontoefterforskning  5 euro 

Kontantuttag  3 % av uttaget belopp, minimi 5 euro 

Kopia köpnota 5 euro 

Kopia extra kontoutdrag 5 euro 

Utbetalning tillgodo 5 euro 

Ändring av namn eller adress 5 euro 

Övertrassering 5 euro 
 

Villkor för att ändra de ovan nämnda 
kostnaderna i samband med kreditavtalet  

Avgifter får ändras i den mån det motiveras av ökade kostnader. Information om avgiftsändringar lämnas genom 
särskilt meddelande till kontohavaren. Ändringen blir gällande två månader efter att underrättelse skett.  

Kostnader i samband med försenade betalningar. 
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser 
(t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att 
erhålla kredit  

Ifall betalningen inte sker i rätt tid enligt respektive giroblankett, skall en lagenlig påminnelseavgift betalas i 
tillägg till räntan. I samband med en försenad eller utestående betalning tillämpas villkoren för generellt 
kontoalternativ med hänsyn till räntan och avgifter. Utestående ränta och avgift kapitaliseras (tilläggs på 
kapitalbeloppet) månatligen vid förfallodatum. Ifall villkoren för Specialkonto blir uppfyllda föregående månad, 
tilläggs emellertid den ränta som är den högsta av antingen den högsta specialkontoräntan eller den i räntelagen 
4 § 1 moment stadgade förseningsräntan. En försenad betalning förorsakar inkassoåtgärder, dvs. 
kontoinnehavaren måste betala ytterligare lagenliga inkassokostnader.  

Påminnelseavgift  5 euro 

Varsel om inkassoåtgärder 5 euro 

Betalningsplan 5 euro 
 

 
4. Andra viktiga rättsliga aspekter  
Ångerrätt: 
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 
kalenderdagar 

Ja  

Förtidsåterbetalning 
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när 
som helst 

Ja  

Sökning i en databas: 
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning 
i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt 
meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om 
utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt 
gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning 
och säkerhet. 

Alla kreditansökanden blir rutinmässigt kontrollerade för kreditanmärkningar hos en godkänd 
kreditupplysningsbyrå.  

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal 
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av 
ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte 
tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är 
ovillig att ingå kreditavtalet med dig 
 
Den tid kreditgivaren är bunden av 
skyldigheterna som uppkom innan avtalet ingåtts 

Kontoinnehavaren får till sin kännedom allmänna villkor i elektronisk eller fysisk form. Kontoinnehavaren kan på 
begäran när som helst och utan tilläggskostnader få ett exemplar av de gällande villkoren.  
 
 
Dessa uppgifter är giltiga från 1.12.2010 tillsvidare under förutsättning att ränte- eller avgiftsförändringar inte sker 
under perioden. 

 
5. Ytterligare information som ska lämnas vid distansförsäljning av finansiella tjänster 

a) Beträffande kreditgivaren 
Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där 
du är bosatt 
Adress 
Telefon 
E-post 
Fax 

Resurs Bank AB 
 
PB 3900, FI-00002 Helsingfors 
Kundservice 09-622 4308 (vardagar 9-17) 
asiakaspalvelu@resurs.fi 
09-622 4359 

mailto:asiakaspalvelu@resurs.se
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Webbadress www.resurs.fi 

Registrering  
 

Bolagsverket, SE-851 81 Sundsvall 
Organisationsnummer 516401-0208 

Den berörda tillsynsmyndigheten  Finansinspektionen i Sverige, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, samt i begränsad omfattning Finansinspektionen i 
Finland, PB 103, 00101 Helsingfors   
 
Konsumentverket, PB 5 (Aspnäsgatan 4 A), 00531 Helsingfors 

b) Beträffande kreditavtalet 
Utnyttjande av ångerrätten Kontakta kreditgivaren skriftligen på adress som angetts ovan.   

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som 
grundval för att upprätta förbindelser med dig 
innan kreditavtalet ingicks 

Finsk lag 

Klausul om tillämplig lagstiftning för 
kreditavtalet och/eller behörig domstol 

Finsk rätt och finsk domstol ifall ej kontoinnehavaren själv lämnat saken för en domstol i en annan stat inom det 
Europeiske ekonomiska samarbetsområde. 

Språkordning Svenska 

c) Beträffande prövning 
Förekomst av och tillgång till en mekanism för 
klagomål och prövning utanför domstol 

Vid eventuellt klagomål vänligen kontakta kreditgivaren genom Resurs Bank AB, Kundservice 09-622 4308 
(vardagar 9-17), fax 09-622 4359, e-post asiakaspalvelu@resurs.fi 
 
Konsumenten har även rätt att bl.a. vända sig till Konsumenttvistenämnden (PB 306 (Tavastvägen 3), 00531 
Helsingfors, tel. 010 086 330) för att erhålla nämndens rekommendation om tvistens lösning. 
 

 
 

 
Specialkontovillkor  

Särskilt förmånliga ränte- och betalningsvillkor tillämpas då betalningen sker i rätt tid och med rätt belopp enligt specificerade 

specialkontoplaner. I annat fall tillämpas allmänna kontovillkor för avgifter och räntor. Ränta debiteras fr.o.m. inköpsdatum.. 

Resurs erbjuder sina kunder möjligheten att betala kreditköp månaden efter köp utan både ränta och avgifter. Kreditköp kan också 

betalas på kortare eller längre betalningstid, då räntorna och andra avgifter bestäms enligt betalningstiden (Se tabeller i Standardiserad 

europeisk konsumentkreditinformation). De månader då de samlade kreditköpen uppgår till ett visst minst angivet belopp, erbjuds 

möjligheten att lägga upp dessa köp på samtliga separata specialkontons delbetalningstider. Uppläggningsavgift debiteras normalt sett 

för varje nyupplagt konto månaden efter aktuellt val av delbetalningsplan. Månatlig administrationsavgift debiteras per varje 

delbetalningskonto. Aktuella betalningstider med motsvarande belopp och räntor att betala framgår av giroblankett. 

Förskottsbetalningar minskar inte på storleken av kommande månadsbetalningar utan förkortar istället betalningstiden. Kontohavaren 

kan om så önskas välja en lägre månadsbetalning, då betalningstiden förlängs och de allmänna villkoren tillämpas. 

Specialkontovillkoren tillämpas endast om kontohavaren väljer någon specialbetalningsplan som nämns under rubriken 

Specialkontoalternativ. Avgifterna och räntorna enligt de allmänna kontovillkoren blir dock tillämpliga om kontohavaren inte uppfyller 

alla förutsättningar och villkor framlagda i specialkontovillkoren. 

http://www.resurs.fi/
mailto:asiakaspalvelu@resurs.se

